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  :وظائف التوافق الحركي -1

  .سیما الجھاز الحركيال جھزة العضویة وألداء الحركي بشكل صحیح عن طریق األتوجیھ ا -1 

منھج موضوع وتوقع النتائج بین ما یجب أن یحصل وما حصل فعاال أي بین لأداء مسار الحركات طبقا  -2 

  .النتیجة والھدف

  .منھج التصرف الحركي یتم مع الھدف الموضوع مسبقا و أنمات حول ما یجب الستعالمقارنة نتائج ا -3 

  .تالالتوجیھ الذاتي وتنظیمھ وتصحیح المثیرات الحركیة الموجھة إلى العض -4 

  :مكونات التوافق الحركي -2

شیاء ألا ھي قدرة الریاضي على تحدید وضع حركة جسمھ بالمكان نسبة إلى :القدرة على تقدیر الوضع -2-1 

  ).حركة الكرة، حركة الزمیل, حركة الخصم(خرى المتحركة ألا

ھي قدرة الریاضي على تنسیق حركاتھ الجزئیة مع بعضھا البعض مكانا  :القدرة على الربط الحركي -2-2 

الحركي وزمانا وحركة وأداء ھذا التناسق عند مجابھتھ للخصم أو عند استخدامھ أللداء وتظھر القدرة على الربط 

أیضا في قدرة الریاضي على ربط المھارات الفنیة المختلفة مع بعضھا البعض بشكل مباشر أو متتالي مثل 

  م الكرة أو تمریر الكرة أو تصویب الكرةالالتنطیط أو است

حساس بھا إلھي قدرة الریاضي على تنسیق تصرفاتھ بدقة عالیة من ا: القدرة على بذل الجھد المناسب -2-3

ومجرى قوتھا وزمانھا ومكانھا والتنویع بھا حسبما یقتضي الموقف مثل تمریر الكرة وتحدید سرعتھا  داخلیا

  .وقوتھا في التصویب أو التمریر

ھي قدرة الریاضي على المحافظة على وضع كامل جسمھ بوضع معین حتى في  :القدرة على التوازن -2-4

ب في العن األراعلى توازنھ مثل طی أیمكن بعد اضطرب طرت الصعبة أو استعادة توازن جسمھ بأسرع ما االالح

  .الھواء وتعرضھ للمزاحمة

وھي قدرة الریاضي على إیجاد واستیعاب وتخزین مراحل أداء المجرى  :یقاع الحركياإلالقدرة على  -2-5

ویع في أدائھا الحركي في الوقت المناسب والحركة المناسبة ، وقدرتھ على استدعاء ھذه المراحل المختزنة والتن

  .مثل اخذ الخطوات التقریبیة في كرة الید أو كرة السلة

التوافق الحركي وظائف و مكونات: ثامنةالمحاضرة ال  



ھي القدرة على القیام بالتصرف الھادف بشكل سریع وصحیح استجابة  :السریعة االستجابةالقدرة على  -2-6

حركات  محددة مسبقا أو إشارة مختارة نتیجة لتغیر مفاجئ للموقف مثل الھجوم المعاكس في اللعاب الكرة اإلشارة

  .ق في مسابقات الجريالنطاالالتجنب في الفعالیات القتالیة، 

برنامج (ھي قدرة الریاضي على تغیر التصرف الذي بدئھ : وضاع المتغیرةألالقدرة على التكیف مع ا -2-7

ت الالعاب الكرات ، المناز( على أن یتم ذلك بسرعة وبشكل ھادف بما یناسب الموقف المتغیر)التصرف المتوقع

 ).ةالفردی
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  مقـدمـة -

ھا یمكننا مساعدة المدرس لالداء، والتي من خألساسیة لتقویم مستوى األت ازاإن التحلیل الحركي ھو أحد المرتك  

أو المدرب في معرفة مدى نجاح مناھجھم في تحقیق المستوى المطلوب، إضافة إلى تحدید نقاط الضعف في 

لھذا فان التحلیل الحركي یعد أكثر الموازین صدقا في عبین، الالعمل على تصحیحھا لرفع مستوى ال داء وألا

  .التقویم والتوجیھ

ھ التعرف على اللھو وسیلة من وسائل القیاس في المیكانیكا الحیویة یتم من خ :تعریف التحلیل الحركي -1

  .لمجردةعن الحركة ومكوناتھا مما تعطیھ العین ا التغیرات الحركة طبقا للھدف من دراستھا وبصورة أكثر تفصی

داء ویسعى إلى دراسة أجزاء ا الحركة ألعلم یبحث في ا"على أنھ  )قاسم حسن حسین وإیمان شاكر( یعرفھ -  

  ).13،صفحة  1998، .محمود ق(" ومكوناتھا للوصول إلى دقائقھا، سعیا تكنیك أفضل 

  :أنواع التحلیل الحركي -2

المسارات الحركیة والمتغیرات الكینماتیكیة المتعلقة  وتركز ھذه الطریقة على وصف :التحلیل الكینماتیكي -2-1 

سواء كانت خطیة أو زاویة وینقسم إلى  االرتفاعات بھا على أساس السرعة والتعجیل والزمن والمسافات و

  .قسمین

ل تصویرھا ثم تحدید قیم المتغیرات المؤثرة في الحركة الیھدف إلى دراسة الحركة من خ :التحلیل الكمي - أ   

  .تحدیدا ا كمیا انطالقھاویة اأداة ما وارتفاع ز االنطالقتحدید سرعة  الفمث تحدیدا كمیا

  .یعتمد على الشكل الخارجي مثل وضع الجذع أو الذراعین مثاال :التحلیل الكیفي -ب   

رتباط السببي الوھي الطریقة التي تھتم بمسببات الحركات وظھورھا ، وتبحث عن ا :التحلیل الكیناتیكي -2-2 

  ).458،صفحة 2014، .محمود م(بین تأثیر القوة والتغیر في حركة 

  :مراحل التحلیل الحركي -3

  ).ستعدادالا(مرحلة ما قبل التحلیل  -1  

  ).التنفیذ(مرحلة التحلیل الفعلي  -2  

  )الحصول على نتائج(مرحلة ما بعد التحلیل  -3  

التحلیل الحركي: تاسعةالمحاضرة ال  



 :مات المطلوبة للتحلیل الحركيالمعل -4

 

 

 

 

  

 

 

  :يمھارة التحلیل الحرك -5

  .تعتمد على أن یكون لدى الفرد القدرة -1 

  .تطبیق المعارف التشریحیة -2 

  .حظة الدقیقةالالم -3 

  .تحدید المشكلة -4 

  . فھم المعلومات عن المھارة -5 

  .تفسیر المعلومات -6 

  :یمكننا إیجاز ھذه المتطلبات إلى عدة نقاط وھي  :متطلبات التحلیل الحركي -6

  .الفعالیة المطلوبة أو تحدید الھدف من الدراسة وفقا للمھارة -   

لحل  أولي حظة المشكلة و التأكد من توقعالن الباحث تحدید ھدف البحث بعد ماجراء یتطلب م بأيقبل البدء  -   

  .المشكلة بدراسة متغیرات بایومیكانیكة

  .الفعالیة المطلوبة أوالتعرف على المراحل الفنیة للمھارة  -   

بغض  ة من بدایتھا حتى نھایتھا وعلى الباحث ذكر المراحلفعالیة مراحل فنیة تصف الحرك أولكل مھارة  -   

  .النظر عن خضوع جمیع ھذه المراحل للدراسة ، ثم علیھ توضیح المرحلة المطلوبة

  .مراجعة في المصادر والدراسات السابقة لتحدید المتغیرات البایومیكانیكیة -   

التي  ة لوضع عدد من المتغیرات المھمةینطلق من المصادر والدراسات السابقة والمشابھ أنعلى الباحث  -   

ھذه المرحلة  المطلوب في أن إالتتحكم بالحركة المطلوبة ، رغم انھ قد اطلع على المراحل الفنیة في فقرات سابقة 

  .في الحركة التقصى عن المتغیرات التي تؤثر فعی أن

  .تصمیم المیدان التجریبي وفقا للمتغیرات المطلوب تحلیلھا -   

المیكانیك 

 الحیویة

 خبرة

 في التحلیل

 علم 

 التشریح

 علم

الحركة   

 المعلومات المطلوبة للتحلیل الحركي



 ةآلزمة مثل الدوات الألا ن للتجربة من حیث كادر العمل وغیرات المطلوبة یمكن تحدید میداوفقا للمت -   

  .ثيالالبعد الث أوبعاد الھندسیة المطلوبة العمل وفقا للبعد الثنائي ألوفقا ل مواقعھاالتصویر وعددھا وتحدید 

  .یكانیكیةزمة لتحدید المتغیرات البایومالال رمجیاتالب دوات وألتوفیر ا -   

 قراصأفي  حتفاظ بھاالتخضع ھذه المعطیات التي تم ا أنبعد الحصول على المعطیات من عینة البحث یجب  -   

  .للمعالجة والتفسیر كون اغلبھا في الحاسوب لغرض تحویلھا الى قیم رقمیة صالحةی التي قد صلبة

 سابقر النظري الطاو اإل فتراضاتاالمشكلة وبناءا على لحل ال الرجوع الى القوانین والعلوم لتفسیر النتائج -   

..... لتفسیر النتائج ومن ھذه العلوم ، الفیزیاء ، الریاضیات ، التشریح  عتماد على النظریات والقوانینالیجب ا

  .وغیرھا

 :یفيالعوامل الھامة في إدارة التحلیل الك -7

  .أسئلة محددة مركزة حیان إعادة تشكیل وصیاغةألإعادة المشاھدة و بعض ا -1 

  .داءألاء الة أسباب أخطازھدة الحركة تساعد في التدرج في إإعادة مشا -2 

  .ت المنفذازالتعرف على خصائص و ممی -3 

  .ةغیر المرئیرات نتباه إلى العباالا -4 

  ).الذاتتقییم (من المنفذ التحلیل الذاتي  الطلب -5 

  .المساعدةرض غخرین بآلالمحللین ا باشتراك االھتمام -6 

  .تدریجیا و تطویرھاارات تدرب على تحلیل المھالتمرن أو ال -7 

  )193،صفحة  1982الطالب، (: تكمن فیما یأتي :أھمیة التحلیل الحركي -8

  . داءألكشف عن عیوب ا  -1 

  .التعرف على الخصائص التكنیكیة للمھارة -2 

  .تعلیل الحركات الریاضیة وتوضیحھا -3 

  .لریاضیة وشروطھا وتطویرھابحث قوانین الحركات ا -4 

  .تحسین الحركات الریاضیة أو التكنیك المطلوب -5 

  .نجاز الریاضي العالياالتتعلق بالتعلم الحركي و التيت الإن التحلیل یستخدم لحل المشك -6 

الھدف  نجاز الریاضي أو كیف یمكن تحقیقالسئلة التي تتعلق باألیجیب عن الكثیر من ا لیل الحركيالتح -7 

  .ةمرسوم أو كیف تتم الحركال

  .ثم إیصالھا إلى المتعلم ثانیا أوال التحلیل الحركي یساعد المدرب على تصور الحركة -8 

  .یساعد على توجیھ النصائح العلمیة الدقیقة -9 


